
ברוכים הבאיםחיים בשותפות

ועדת היגוי משרדית בנושא 
׳חיים בשותפות׳

מפגש ראשון
14:00מתחילים ב 

שאשא ביטוןד״ר יפעת , בהשתתפות שרת החינוך
דלית שטאוברומנכ״לית משרד החינוך הגב׳ 



חיים בשותפות

קלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים  רק כי, ונתתי אני את לבי לראות"

ויש ציפורת , זקן וצעיר, קיץ וחורף, והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה. האחד לחברו

ואלוהים , ושונים צבעי הפרחים וגווני עיניהם של בני האדם, כרמים וציפור בשמים

רק מי שאינו אוהב מחשבה יצטער על . אשר ברא את האדם זכר ונקבה ברא אותם

."המאלצים את האדם לחשוב ולראות ולהבין, השוני וירגז על הרב גוניות

(ק'יאנוש קורצ)

חיים בשותפות



דברי ברכה חיים בשותפות

מנכ״לית

משרד החינוך

גב׳ דלית  
שטאובר

במשא ומתן)

(הסתדרות המורים



חיים בשותפות

ר הוועדה"דבר יו

המשנה  
למנכ״לית  

מר אבי גונן 



חיים בשותפות
המפגשמטרת

,  יצירת תשתית המאפשרת היכרות
תיאום ציפיות ושותפות בתהליכים ובפעולות  

התנעה ורתימת , חשיפה
כלל השותפים במערכת למהלך שמובילה הוועדה 

המשרדית בתחום ׳חיים בשותפות׳

התנעת צוותי הוועדה יחד עם ראשי הצוותים 



חיים בשותפות

מבנה המפגש 

מבנה ואופן פעולת הוועדה , הצגת מטרות
מנהלת הועדה , ר שרה זילברשטרום"יו״ר הועדה וד, אבי גנון

דברי ברכה לאורך המפגש
שרת החינוך, ר יפעת שאשא ביטון"כ ד"חה
מנכ״לית משרד החינוך , דלית שטאובר' גב

עבודה בצוותים

חלוקה לחדרים לעבודה בצוותי הוועדה 

הקשר אסטרטגי רחב 
ד״ר עינת רונן וד״ר גליה בונה 

׳היופי שבריבוי׳
'כל ישראל חברים'ל "מנכ, מר אלי ברקת



חיים בשותפות

הקשר אסטרטגי

,ד״ר עינת רונן
משרד ראש הממשלה

,ד״ר גליה בונה
משרד המשפטים

יועצות מלוות
לוועדת

משרד החינוך



חיים בשותפות

מבנה המפגש 

מבנה ואופן פעולת הוועדה  , הצגת מטרות
יו״ר הועדה ומנהלת הועדה  

דברי ברכה
שרת החינוך ומנכ״לית משרד החינוך  

דיון בקבוצות

חלוקה לחדרים לשיח פתוח



חיים בשותפות

רקע וחזון 

'חיים בשותפות'
אחת ממטרות  
מערכת החינוך

קידום החיים המשותפים
הפך לאחד מאתגריה הדחופים  

והחשובים של החברה הישראלית  



חיים בשותפות

רקע וחזון

למערכת החינוך יש תפקיד משמעותי  
,  בקידומה של לכידות חברתית

הנשענת על יצירת מרחב לכלל  
הזהויות וקבוצות האוכלוסייה

, החזון הוא להצמיח בוגרים בעלי תודעה
,  תחושת שייכות, זהות עצמית מגובשת

מעורבות ואחריות לחברה ולמדינה



חיים בשותפות
הוועדהמטרות

מיפוי כלל הפעולות בנושא חיים משותפים וחינוך נגד גזענות

אפליה והדרה במערכת החינוך, אפיון תמונת המצב ביחס לתופעות של גזענות

הבניית תפיסה מערכתית של חיים בשותפות וכבוד לאחר

תוך פיתוח מדדים, כלים ומתודות לקידום תפיסה כלל מערכתית, המלצות על מנגנונים

הבניית תפיסה של אפס סובלנות כלפי ביטויים ותופעות של גזענות ואפליה

תוך פיתוח מדדים, לחינוך וטיפול בתופעה, מתודות, כלים, המלצות על מנגנונים

חיים בשותפות

חינוך נגד גזענות

איתור ואפיון, מיפוי



חיים בשותפות

צוותי פעולה 3-חלוקה ל–שיטת עבודת הוועדה 

איתור ואפיון  , מיפוי

איל רם  
לילך אפלטון  

ד״ר חוסאם דיאב

תפיסת חיים בשותפות  

חגי גרוס  
דנה פרידמן
שושי שפיגל

חינוך נגד גזענות

ד״ר מירי שליסל
עו״ד איל רק
נתמר הלל 



חיים בשותפות

משתתפים  

ארגוני  מטה משרד החינוך  
החברה האזרחית

מחוזות המשרד  

רשויות

ארגוני המורים

מועצת תלמידים
והנהגת הורים

גופי ממשלה תומכים  
משרד ראש הממשלה–ר עינת רונן "ד

משרד המשפטים–ר גליה בונה "ד



חיים בשותפות

עקרונות הוועדה  

הכוללת עיגון  , תפיסה משרדית מחייבת
ל והנחיות ברורות"בחוזר מנכ

ח מבקר המדינה"מענה לליקויים שהועלו בדו

התבססות על הידע שנצבר במטה לחינוך אזרחי מיקוד בפעולות ארוכות טווח במטה  
"שומר החומות"ובהמלצות הצוות לאחר 



חיים בשותפות

עקרונות הוועדה  

ברצף הפורמאלי והבלתי פורמאלי.   סטודנטים, על יסודי, יסודי, גיל רך–החינוכילרצףהתייחסות

שיתוף ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום החינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות



חיים בשותפות

מנדט הוועדה  

'מומחי אקדמיה וכו, צוותי חינוך, הזמנת עדויות, הזמנת מומחים

פתיחת ערוץ לפניות ציבור בנושאי עבודת הוועדהממוסדות חינוךפנייה לקבלת מידע 



חיים בשותפות

מנדט הוועדה  

הוק-טיפול באירועים אד , טיפול בתלונות, תיבת דואר לחומרים: קידום תוצרי ביניים

הגשת המלצות לשרת החינוך  
ותכלול ההוצאה לפועל שלהן לאחר אישורה

מעקב אחר היישום  



חיים בשותפות

מסגרת זמנים

מפגש  
פתיחה  

מפגש  
מסכם

מרץ   פברואר   יוני  מאי אפריל  ינואר 

עבודת צוותי הפעולה בין המפגשים 

מפגשי ועדה מתכללת  3



חיים בשותפות

מדובר בבעיה 
חברתית מורכבת  

רב 

מימדיות

דינמיות 

והשתנות  

פתרון אינו  לאורך זמן

ידוע מראש

מגוון 

שחקנים 

אחראים על  

"הפתרון"

אין פתרון 

קסם יחיד

Einat Ronen ©



חיים בשותפות

סיכום 

מדובר בתהליך ליבה  

מצריך התגייסות והירתמות  

...זה חיכה לנו.  דברים מחכים לאנשים



׳היופי שבריבוי׳

אלי ברקת



ברכהדבריחיים בשותפות

שרת החינוך

כ ד״ר יפעת"חה

שאשה ביטון  
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חלוקה לצוותים  
להמשך שיח  
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חלוקה לצוותים 

מיפוי ואפיון
,לילך אפלטון,  איל רם

חוסאם דיאבר"ד
ארז בוקובזה: יועץ

יפית גושןמאיר שמעוני

יהונתן גליקסוןורדה אופיר

רן ארזרות אלמליח

רן שי מיכל נמני 

דור שניידרר חגית גליקמן"ד

באדרה עבדל קאברמיטל לויט

אמיר אדרעישוש נגר

אופיר נבוןעדי יהלומי

בתיה מלאךאתי סאסי

סמירה מסראווהגיל רומן

סיון שכטרמשה שגיא

עדי ענבררים זרוק

יוסי ברקחגית פרחיה

מייה משקוביץטל שוורץ

חיים בשותפות
,  דניאלה פרידמן, חגי גרוס

שושי  שפיגל
ר עינת רונן"ד: יועצת

שלומית מצליחאורנה שמחון

סלימאן אלעמוראילנה נולמן

איה חיראדיןרם זהבי

שלומית קרוביאבסקי

אינאס זמירו 
אלימלך פופר

סופיאן עאידאת

ר מנגיסו וורקרווביט"דסיהם עטאללה

רותם קלמרר אודט סלע"ד

מירום שיףלובנה גאבלי  

שלומית ליבנהר שרה  זיו"ד

עומר שחר אורנה פז

עבד אחאלים חאג יחיה  לאל ספדי'ג

שרון מרוםאיבנה רטנר

דפנה יעקוביץ דר  איתן סימון

נאזיר ראבח  עלי ותד' פרופ

נועם קריגמן   אילנה טרוק

מיכל מנקס

מניעת גזענות
, ר מירי שליסל"ד

נתמר הלל, עו״ד אייל רק
ר גליה בונה"ד: יועצת

זהבית גרוס' פרופחיה שיטאי

אמין חלףסער הראל

יהודה קורנבליטאינה זלצמן

קלרית זולאיר איריס נחמיה"ד

ציפי קוריצקיר טל רז"ד

רונן קובלסקי  טובה בן ארי

מרטין אלבצאו  יעל בריל  

עבדאלה זידאן  רונית דגן

שירין  נטורדסי בארי

מינה פרפההאן-מיכל דה

מנהל-זאב בר לבדורון אהרוני

דלית אביגדנעמי יצחאייק

ירמי סטוויצקיעדית רובין

איאד אסאדיר מועין פחרלאדין"ד

איריס הגר
ש'איצ

מיכל נחשון  



חיים בשותפות
מניעת גזענותבשותפותחייםמיפוי ואפיון

יד בידקרן לאוטמןאקורד

האגודה לזכויות האזרח ואהבתהמכון הישראלי לדמוקרטיה

התאחדות מרכזי הגישור  גשריסודות

ודיאלוג בקהילה

תג מאירדרך שירה בנקימרכז מעשה

התנועה הרפורמיתיוזמות אברהםסיכוי

יק'אגח"מטמרכז פרס לשלום

משחקים לעתידאפשר אחרתגבעת חביבה

מיתריםקליידוסקופמרכז רוסלינג/י"קרן תל

אגודת יהודי אתיופיהמרחביםפורום חברה משותפת

ף.ס.אחברותא הקונגרס הציוני



חיים בשותפות


